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PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen finner sig i att vara åter-
influten, denna gång med något som be-
funnits vara värt en mässa.

Själv är föreståndaren inte överdrivet
förtjust i latin på sin avdelning, delvis av
stilistiska skäl men framför allt av den enk-
la anledningen att latin är rena grekiskan
för honom. Dock har han i detta fall låtit ut-
rikiskan passera i rubrikerna eftersom för-
fattaren har sina rötter i behaglig närhet av
föreståndarens, om än – vilket han aldrig
är sen att påpeka – i ett helt annat och
backigare landskap.

Hela texter på latin kommer dock knap-
past att övervägas å denna avdelning, dä-
rest icke en osedvanligt omfattande som-
martorka skulle angripa förmultningshö-
gen. Hittills är grundmanusnivån inte
katastrofal, men lätt oroväckande. Hugade
baklängesbläddrare torde således omgå-
ende damma av ordbehandlaren och
komma till inflytande.

Våren har nu nått föreståndarens kär-
va hemtrakter, vilket här brukar yttra sig i
en lätt höjning av utetemperaturen parad
med nya misslyckanden för hans favorit-
lag i ishockey.

I år har tillkommit fotboll i högsta seri-
en, vilket åtminstone hittills utspelas i un-
gefär samma temperaturintervall – men
utomhus och därmed utsatt för spelförstö-
rande nordanvindar.

Dock föreligger konstgräs och planen
är i skrivande stund den enda plats i trak-
ten där rådande dubbdäcksförbud skulle
kunna respekteras utan risk.

Annars har föreståndaren denna
vecka föresatt sig att inte bli irriterad på
någonting. Han har t ex lyckats avnjuta
flera pratshower på televisionen med idel
klämkäcka programledare som intervjuar
varandra och lyckats intala sig att det trots
allt är tämligen oförargligt.

Föreståndaren har också med ett milt
leende konstaterat att reklaminslagen ofta
varit mer intressanta än matcherna under
ishockey-VM.

Särskilt fascinerad är han av att försö-
ka fundera ut varför det skulle vara så
mycket roligare att köra bil i öknen än att
se svartvita filmer på TV. För honom ter
sig alternativen ungefär likvärdiga.

Avdelningen ter sig värdig att åter-
komma.

Stockholmsmodellen
Ett rekviem i fem satser

Credo
»Släpp sjukhusen ut i fri konkurrens
och låt dem få tävla med tjänster och sängar!
Vi låter dem själva dra in sina pengar,
då sätter vi fart på deras ruljangs!
Sätt hyra på deras för stora lokaler
och låt dem betala för alla pinaler,
sätt prislapp på all vård som folket behöver,
för då får nog landstinget penningar över!»

Gloria et cura
Och överallt slets det som aldrig tillförne
– politiker gnuggade händren så ystra
– men sjukhusanställda blev snarare dystra:
den vackraste ros har ju alltid sitt törne.
I landstingets topp blev ett himmelens liv,
då vården helt plötsligt blev för effektiv:
»Vår sjukvård har blivit oss mycket för dyr,
om detta får fortgå, går allt över styr!
Vi måste nog höja befolkningens skatter!»
– »Nej, låt dem på sjukhusen ge oss rabatter!»

Collecta pecuniae
Så gick det som alltid det plägar att göra:
på sjukhuset sliter man mer än förut
med mindre resurser, fast mer man får ut.
När man hunnit fram till december månad,
verkar det faktiskt som kassan är rånad.
Till slut blev rabatten så stor, att man inget 
i ersättning fick från det listiga tinget!

Spes aspera est
Om vården nu tillåts att allt mera krympa
(på vissa håll användes termer som »stympa»),
undras om någon kan verkligen lova
att man skall om si och så lång tid få sova
och bli för sin sjukdom till sist opererad,
som man av politiker är garanterad?

Pia desideria
Det verkar väl snarast som Stockholmsmodellen
fått skador på många viktiga ställen.
Kanhända den rent av har seglat i kvav
på verklighetens förrädiska hav?
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